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Narzędzia mocujące do stołów wielofunkcyjnych

Rozszerzamy asortyment narzędzi

Własny stół roboczy zawsze pod ręką

Podczas pracy na stołach wielofunkcyjnych
narzędzia mocujące są niezastąpione, a BESSEY
ma w swojej ofercie niejednego specjalistę w tym
zakresie. Obok wysokiej jakości ścisków stołowych
stalowych oraz docisków regulowanych ze specjal-
nymi adapterami mocującymi w zestawie wymienić
można także innowacyjny ścisk dźwigniowy

z magnezu przeznaczony do mocowania na stole
roboczym oraz nowy zestaw docisków poziomych.
Narzędzia mocujące BESSEY mają różne zalety, ale
łączy je solidne wykonanie i wytrzymałość.
To praktyczni pomocnicy na każdej budowie,
a praca na stołach wielofunkcyjnych staje się
dzięki nim szybka i precyzyjna.
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Po prostu lepszy.

Narzędzia mocujące do stołów wielofunkcyjnych

Łatwe mocowanie na mobilnych
stołach roboczych

 Q Siła mocowania do 500 N
 Q Zastosowanie na stołach  
wielofunkcyjnych o średnicy  
otworów 20 mm

 Q Stabilne ramię ruchome z lekkiego  
magnezu umożliwia szybkie i odporne  
na wibracje mocowanie

 Q Profil z ciągnionej na zimno stali  
wysokiej jakości zapewnia sprężystość  
i elastyczność podczas mocowania

Numer
katalogowy Ø Zakres 

roboczy
Wy- 
sięg Szyna

mm mm mm mm kg szt. V3

TW20-15-8-KLI 20 150 80 20 x 5 0,30 1

Narzędzie mocujące do stołów wielofunkcyjnych TW-KLI

 Q Siła mocowania do 750 N 
 Q Przeznaczony do stosowania na stołach 
wielofunkcyjnych np. MFT Festool i Sorti-
mo WorkMo o średnicy otworów 20 mm i 
grubości płyty od min. 19 mm 

 Q Szybkie mocowania dzięki umieszczonej z 
boku dźwigni mocującej 

 Q Umożliwia obróbkę zamocowanego 
przedmiotu na całej powierzchni – także 
przedmiotów okrągłych i płaskich 

 Q Opatentowany mechanizm dociskowy 
zapobiega unoszeniu przedmiotu moco-
wanego na stole roboczym – także bez 
użycia śrub mocujących 

 Q Zestaw imaków BH-MFT – mogą być 
również stosowane jako uniwersalne 
ograniczniki dla elementów obrabianych

Docisk poziomy do stołów  
wielofunkcyjnych WNS-SET-MFT

Produkt konkurencji

BESSEY

Imaki do stołów wielofunkcyjnych BH-MFT

 Q Akcesoria do docisków poziomych  
BESSEY WNS-SET-MFT 

 Q Przeznaczony do stosowania na stołach 
wielofunkcyjnych np. MFT Festool i  
Sortimo WorkMo o średnicy otworów  
20 mm i grubości płyty od min. 19 mm 

 Q Mogą być również stosowane jako 
uniwersalne ograniczniki dla elementów 
obrabianych

Numer pkatalogowy Ø Zawartość /szt.

mm kg St. V3

WNS-SET-MFT 20 
2 x docisk poziomy

2 x imaki
4 x nakrętka
radełkowana

0,81 8

Numer pkatalogowy Ø Zawartość /szt.

mm kg St. V3

BH-MFT 20 
4 x imaki

4 x nakrętka
radełkowana

0,24 1
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Mocowanie jedną ręką na profilach i stołach
Zestaw ścisków jednoręcznych stołowych EZR15-6SET 

Do szyn i wielu innych zastosowań 

Niejeden zaskoczony użytkownik wyda z siebie 
okrzyk zachwytu: nowy ścisk EZR nie tylko poszerza 
asortyment wysokiej jakości ścisków stołowych 
BESSEY o wersję obsługiwaną jedną ręką. Oprócz 
swojego zasadniczego przeznaczenia ścisk pozwala 

także na zastosowanie w wielu innych obszarach. 
Dzięki różnorodnym możliwościom zmiany położenia 
ramienia stałego i adaptera ścisk oferuje wciąż 
nowe zastosowania: standardowe ściskanie lub 
rozpieranie, a także mocowanie trudno dostępnych 
elementów po nałożeniu adaptera na ramieniu 
górnym lub dolnym.
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Po prostu lepszy.

Jeden ścisk – nieograniczone możliwości
Zestaw ścisków jednoręcznych stołowych EZR15-6SET 

Ścisk stołowy jednoręczny EZR

Q Ramię stałe ze specjalną prowadnicą do
rowków 12 x 6,5 mm do 12 x 8 mm

Q Zastosowanie adaptera na ramieniu
ruchomym oraz obrócenie ramienia
stałego umożliwia montaż szyn prowadzących
marki Festool, Protool, Metabo, Makita,
Hitachi/Hikoki, Dewalt itd. oraz mocowanie
w profilach i na stołach roboczych

Q Mocowaniu trudno dostępnych
elementów z użyciem adaptera
na ramieniu stałym lub ruchomym

Q Mocowaniu lub rozpieraniu z użyciem
adaptera lub bez adaptera

Q Siła mocowania do 750 N
Q Ergonomiczna rękojeść dwukompo nentowa

z tworzywa sztucznego z dźwignią pompującą
umieszczoną za szyną

Q W opakowaniu z zawieszką

Numer
katalogowy

Zakres 
roboczy

Wy- 
sięg

Szerokość 
rozstawu Szyna Zawar- 

tość /szt.

mm mm mm mm kg szt. V3

EZR15-6SET 150 60 120-310 14 x 5 2 x 
EZR15-6 0,88 8

Wszechstronne zastosowanie
Ścisk oferuje szereg możliwości zastosowania:
Q dzięki zastosowaniu adaptera na ramieniu ruchomym oraz obrócenie ramienia stałego umożliwia montaż szyn prowadzących

marki Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi/Hikoki, Dewalt itd. oraz mocowanie w profilach i na stołach roboczych
Q dzięki mocowaniu trudno dostępnych elementów z użyciem adaptera na ramieniu stałym lub ruchomym
Q dzięki mocowaniu lub rozpieraniu z użyciem adaptera lub bez adaptera

Komfortowa technika
Ergonomiczna i bezpieczna obsługa dzięki przemyślanym rozwiązaniom technicznym:
Q dzięki dwukomponentowej rękojeści z wysokiej jakości tworzywa

sztucznego, z dźwignią zamykającą umieszczoną za szyną,
umożliwiającą dostęp z obu kierunków

Q dzięki dźwigni zwalniającej zintegrowanej w
rękojeści, co umożliwia szybkie przestawianie
ramienia ruchomego i zluzowanie ścisku

Q dzięki pryzmie krzyżowej zintegrowanej w
nakładkach ochronnych z tworzywa sztucznego
pewnie przytrzymuje okrągłe, ostre lub wielokątne
elementy

Solidna konstrukcja
Połączenie nowoczesnego wyglądu i trwałości:
Q dzięki wysokiej jakości materiałom takim jak

poliamid wzmacniany włóknem szklanym,
z którego wykonano ramię stałe i ruchome,
oraz ulepszaną cieplnie czernioną stal z
której wykonano profilowaną szynę

Q dzięki obudowie z tworzywa sztucznego,
która chroni mechanizm napędowy ramienia
ruchomego przed pyłem i wiórami

https://youtu.be/riuW6brnya4?list=PLtmfy_y8Moc9MBvB7WwSQRZZN4e3NE2Z9
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Ścisk uniwersalny jednoręczny szybkomocujący seria EZ

Jednoręczne zaciskanie i rozpieranie

Dla każdego coś odpowiedniego 

Wysokiej jakości ściski jednoręczne marki BESSEY 
zostają od teraz wyposażone w dodatkową opcję: 
oprócz ścisków EHZ, EZS i DUO użytkownicy mają 

do wyboru w nowej serii EZ cztery rozmiary i łącznie 
dziesięć wariantów przeznaczonych do różnych 
zastosowań. W ten sposób profesjonaliści i majster-
kowicze zyskują jeszcze bogatszy wybór spośród 
doskonałych narzędzi do pracy jedną ręką.
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Einhandzwinge EZ

            

EZXL

270 kg

EZL

140 kg

EZM

75 kg

EZS11-4

20 kg

2.700 N
270 kg

Po prostu lepszy.

Ścisk uniwersalny jednoręczny szybkomocujący seria EZ

Cztery rozmiary i dziesięć wariantów 

Numer
katalogowy

Zakres 
roboczy Wysięg Szerokość 

rozstawu Szyna Zawar-
tość/szt.

mm mm mm mm kg szt. V3

EZS11-4SET 110 40 80-190 7 x 2,5 2 x 
EZS11-4 0,12 10

EZM15-6 150 60 125-270 14 x 5 - 0,31 6
EZM30-6 300 60 125-420 14 x 5 - 0,38 6
EZL15-8 150 80 160-300 18 x 5 - 0,58 6
EZL30-8 300 80 160-450 18 x 5 - 0,68 6
EZL45-8 450 80 160-500 18 x 5 - 0,77 6
EZL60-8 600 80 160-750 18 x 5 - 0,86 6
EZXL30-9 300 90 195-490 22 x 8 - 1,24 6
EZXL60-9 600 90 195-790 22 x 8 - 1,57 6
EZXL90-9 900 90 195-1090 22 x 8 - 1,90 6

Ścisk uniwersalny jednoręczny szybkomocujący EZ

 Q Siła mocowania do 2 700 N
 Q W ściskach EZM, EZL, EZXL funkcja  
rozpierania ustawiana jest bez użycia 
innych narzędzi dzięki prostemu  
mechanizmowi zwalniającemu z  
przyciskiem na ramieniu stałym

 Q Ergonomiczna rękojeść dwukompo  - 
nen towa z tworzywa sztucznego z  
mechanizmem pompującym i 
zintegrowaną dźwignią zwalniającą  
za szyną

 Q Pryzma krzyżowa zintegrowana w 
nakładkach ochronnych z tworzywa 
sztucznego pewnie przytrzymuje  
okrągłe, ostre lub wielokątne elementy

 Q Obsługa jedną ręką bez użycia siły
 Q W opakowaniu z zawieszką

Praktyczny komfort
Cały asortyment zapewnia ergonomiczną
i bezpieczną obsługę dzięki przemyślanym
rozwiązaniom technicznym:

 Q dzięki dwukomponentowej rękojeści  
z tworzywa sztucznego z dźwignią zamykającą  
umieszczoną za szyną, pozwalając na wygodny  
chwyt i wytworzenie dużej siły podczas mocowania

 Q dzięki dźwigni zwalniającej zintegrowanej w  
rękojeści możliwe jest szybkie przestawianie  
ramienia ruchomego i zluzowanie ścisku

Solidna konstrukcja
Połączenie nowoczesnego  
wyglądu i trwałości:

 Q dzięki wysokiej jakości materiałów  
takich jak poliamid wzmacniany włóknem 
szklanym, z którego wykonano ramię 
stałe i ruchome, oraz ulepszana cieplnie  
i czerniona stal, z której  
wykonano profilowaną szynę

 Q dzięki obudowie z tworzywa sztucznego, 
która chroni mechanizm napędowy  
ramienia ruchomego przed pyłem i 
wiórami

Wszechstronne zastosowanie
Seria ścisków jednoręcznych EZ oferuje
wiele możliwości zastosowania:

 Q dzięki różnorodności wariantów w  
czterech rozmiarach o zakresie mocowania  
od 110 do 900 mm oraz sile mocowania  
od 200 do 2 700 N

 Q dzięki pryzmie krzyżowej zintegrowanej w  
nakładkach ochronnych z tworzywa sztucznego  
pewnie przytrzymuje okrągłe, ostre lub  
wielokątne elementy

 Q dzięki możliwości zmiany funkcji ramienia stałego  
z mocowania na rozpieranie – w ściskach EZM, EZL i EZXL bez użycia innych 
narzędzi dzięki prostemu mechanizmowi zwalniającemu z przyciskiem
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Podpórka sufitowa STE

System do wielu zastosowań

Bezpieczna obsługa nawet jedną ręką 

Podpórka sufitowa STE firmy BESSEY to wyjątkowo
wydajne narzędzie wyposażone w mechanizm
pompujący oraz zintegrowany przycisk szybkiego
przesuwania. Asortyment obejmuje trzy rozmiary
i umożliwia ustawienie i podparcie płyt kartonowo-
gipsowych, desek, paneli, łat, listew metalowych,
folii i obudów lamp na wysokości do 3,70 m.

Dzięki wychylnym powierzchniom podparcia
z zabezpieczeniem antypoślizgowym z PCW
podpórkę można stosować z powodzeniem
także na nachylonych powierzchniach.

Dzięki nowym elementom wyposażenia teleskopowe 
podpórki do płyt kartonowo-gipsowych z certyfi-
katem GS  charakteryzuje: niezawodna stabilność, 
łatwa obsługa i wiele innych zastosowań.

https://youtu.be/8HMeAYpua6g?list=PLtmfy_y8Moc9MBvB7WwSQRZZN4e3NE2Z9
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max.
  40 kg

max.
 45°

3.500 N
350 kg

Po prostu lepszy.
Siła na najwyższym poziomie
Podpórka sufitowa STE

Precyzyjna obsługa i szybka praca
Podpórkę sufitową można precyzyjnie 
dostosować do warunków pracy i  
bezpiecznie zluzować:

 Q dzięki mocowaniu w trzech krokach: w 
celu wstępnego ustawienia nacisnąć 
przycisk zwalniający i wysunąć rurę 
teleskopową na żądaną wysokość. Za 
pomocą dźwigni pompującej precyzyjnie 
dosunąć podporę do podtrzymywanego 
elementu. Następnie tak długo obracać 
rękojeść w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara, aż uzyskana zostania 
wymagana siła podtrzymywania (zwrócić 
uwagę na maksymalne obciążenie)

 Q dzięki luzowanieu w dwóch krokach: 
obracać podpórkę sufitową w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 
Gdy siła podtrzymywania przestanie 
działać, nacisnąć przycisk zwalniający  
i wsunąć rurę teleskopową.

Wyjątkowo pewne podparcie
Podpórka sufitowa gwarantuje niezawodne podparcie:

 Q dzięki wyjątkowo stabilnej konstrukcji pozwalającej na  
obciążenie do 350 kg – w zależności od rozmiaru  
podpory i długości przedłużenia

 Q dzięki górnym i dolnym powierzchniom podparcia  
z zabezpieczeniem antypoślizgowym z PCW 
(9 x 7 cm)

 Q dzięki zabezpieczeniu antypoślizgowym,  
zintegrowanym z rękojeścią

 Q Maksymalne obciążenie do 350 kg przy  
całkowicie wsuniętej rurze teleskopowej

 Q Wyjątkowo stabilna konstrukcja dzięki  
zastosowaniu wytrzymałych rur stalowych i 
powierzchniom podparcia z zabezpieczeniem 
antypoślizgowym z PCW (9 x 7 cm)

 Q Wygodna obsługa jedną ręką dzięki rękojeści 
dwukomponentowej z tworzywa sztucznego  
z mechanizmem pompującym

 Q Przycisk szybkiego przesuwania do szybkiego 
wysuwania i wsuwania rury teleskopowej

 Q Regulowana siła przytrzymywania dzięki  
obracanej rękojeści

 Q Możliwość stosowania na pochyłościach  
dzięki powierzchniom podparcia wychylanym  
bezstopniowo w zakresie od -45° do +45°

 Q Certyfikat jakości i bezpieczeństwa GS

Podpórka sufitowa STE z dźwignią pompującą

Numer
katalogowy

Zakres
regulacji

Graniczne obciążenie 
  

mm kg kg kg szt. V3

STE250 1450-2500 350 160 3,30 2
STE300 1700-3000 350 110 3,80 2
STE370 2070-3700 350 65 4,50 2

przy minimalnym 
wysięgu

przy maximalnym 
wysięgu
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Podpórka sufitowa STEPodpórka sufitowa STE

 Q Uchwyt z gwintem 1/4" do mocowania 
przyrządów pomocniczych, np. lasera, 
kamery, oprawy oświetleniowej

 Q Montaż na powierzchniach okrągłych  
(0-45 mm) i kwadratowych (0-55 mm), np. 
podpórkach sufitowych, profilach, drabi-
nach bez użycia dodatkowych narzędzi

 Q Uchwyt obrotowy w kształcie litery L 
z dwiema osiami obrotu: 360° obok 
klamry zaciskowej, 180° przy mocowaniu 
gwintowym

 Q W opakowaniu z zawieszką

Numer pkatalogowy Długość Szerokość Höhe

mm mm mm kg St. V3

STE-LH 200 140 60 0,25 8

Uchwyt do mocowania STE-LH

Numer pkatalogowy Długość Szerokość Höhe

mm mm mm kg St. V3

STE-SP35 355 80 22 0,60 20

Płytka podporowa STE-SP35

Numer pkata-
logowy Pasuje do Długość Szero-

kość Höhe

mm mm mm kg St. V3

3101952 ST, STE 355 80 22 0,60 20

Wymienna powierzchnia podparcia

 Q Lekki profil aluminiowy z antypoślizgową 
gumą

 Q Zwiększa powierzchnię styku podpórek 
sufitowych BESSEY ST (tylko połączeniu 
z wymienną powierzchnią podparcia 
3101952)  
i STE

 Q Pewne mocowanie na powierzchniach  
podparcia dzięki pokrętłom gwiazdowym

 Q W opakowaniu z zawieszką

Akcesoria do jeszcze większej liczby zastosowań
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Podpórka sufitowa STEPodpórka sufitowa STE

 Q Akcesoria do podpórek sufitowych o 
średnicy zewnętrznej teleskopowej rury 
wewnętrznej od 25 mm do 28 mm 

 Q Zwiększa powierzchnię podparcia 
 Q Równomierne rozłożenie siły dzięki 
trójskrzydełkowym powierzchniom 
podparcia 

 Q Szybki montaż bez użycia dodatkowych 
narzędzi 

 Q Bezpieczna praca dzięki mocowaniu rury 
stalowej z każdej strony, co zapobiega 
przechyleniu powierzchni podparcia 

 Q W opakowaniu z zawieszką

Numer pkatalogowy Pasuje do

mm kg St. V3

STE-DS ST, STE 0,35 1

Wspornik sufitowy STE-DS

Stojak budowlany STE-BS

Torba wielofunkcyjna do podpórki sufitowej STE-BAG

 Q Do wygodnego transportu i bezpieczne-
go przechowywania dwóch podpórek 
sufitowych BESSEY STE300 i STE370 oraz 
akcesorii STELH i STE-SP35 

 Q Zapewnia komfort dzięki wyściełanemu 
paskowi na ramię oraz możliwości regu-
lacji długości paska do znajdującej się w 
torbie podpórki sufitowej 

 Q Praktyczna torba z długim zamkiem 
błyskawicznym i czterema kieszeniami 
zewnętrznymi zapewniającymi dodatkowe 
miejsce do przechowywania 

 Q Wytrzymały materiał 
 Q W opakowaniu z zawieszką

 Q Akcesoria do podpórek sufitowych o 
średnicy rury zewnętrznej od 29 mm do 
32 mm 

 Q Zapewnia stabilność zamocowanej 
podpórki, ponieważ siły oddziaływują 
punktowo w dół 

 Q Pozwala na stosowanie podpórek sufito-
wych także na zewnątrz bez konieczności 
ich mocowania w górnym punkcie 

 Q Szybki montaż bez użycia dodatkowych 
narzędzi 

 Q Lekka i stabilna konstrukcja z profili 
aluminiowych oraz tworzywa sztucznego 
wzmocnionego włóknem szklanym 

 Q W opakowaniu z zawieszką

Numer pkatalogowy Pasuje do

mm kg St. V3

STE-BS ST, STE 1,50 1

Numer pkatalogowy Pasuje do

mm kg St. V3

STE-BAG STE300, STE370 1,00 1
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Ścisk śrubowy ślusarski stalowy GZ z rękojeścią składaną

Zajmuje mało miejsca i jest wygodny w mocowaniu

Więcej elastyczności dzięki rękojeści składanej pod 
kątem 90° 

BESSEY poszerza swój bogaty asortyment ścisków 
ślusarskich śrubowych stalowych o interesującą 
alternatywę. Nowy ścisk z rękojeścią składaną 
wyróżnia się wyjątkową ergonomią podczas pracy 
oraz szybkością wytwarzania siły mocowania.
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Ścisk śrubowy ślusarski stalowy GZ z rękojeścią składaną

Niezrównana jakość stali BESSEY

Ścisk śrubowy ślusarski stalowy BESSEY GZ
z rękojeścią składaną

Q Siła mocowania do 5 000 N
Q Ramię stałe i ruchome ulepszone cieplnie,

zapewniając sprężystość i elastyczność 
podczas mocowania

Q Rękojeść dwukomponentowa z  
wysokiej jakości tworzywa sztucznego  
z możliwością składania, aby uzyskać 
efekt dodatkowej dźwigni podczas 
dokręcania

Q Rękojeść można złożyć o 90° i obrócić
o 360° bez dotykania szyny, co pozwala
na szybką i wygodną pracę – nawet w
trudno dostępnych miejscach

Q Stopki dociskowe z możliwością wymiany
bez użycia dodatkowych narzędzi

Mocny, szybki i komfortowy
Wyjątkowa dwukomponentowa rękojeść z tworzywa sztucznego 
oferuje oprócz ergonomii i komfortu także wiele innych zalet:
Q składana pod kątem 90°, co zapewnia efekt dodatkowej dźwigni

podczas dokręcania, zmniejszając tym samym nakład siły
Q po złożeniu rękojeść można obrócić o 360° i kontynuować

mocowanie bez dotykania rękojeścią szyny, co można
spotkać w modelach konkurencyjnych

Q pozwalając na szybką i wygodną pracę nawet
w trudno dostępnych miejscach

Numer
katalogowy

Zakres 
roboczy

Wy- 
sięg Szyna

mm mm mm kg szt. V2

GZ25KG 250 120 24,5 x 9,5 1,42 10
GZ30-12KG 300 120 24,5 x 9,5 1,50 10
GZ40-12KG 400 120 24,5 x 9,5 1,69 10
GZ50-12KG 500 120 24,5 x 9,5 1,82 10
GZ60-12KG 600 120 24,5 x 9,5 1,99 5

Elastyczny i wyjątkowo stabilny
Pozostałe komponenty nowej wersji ścisku GZ  
także wyróżniają się znaną, najwyższą jakością BESSEY:
Q ramię stałe, odkuwane z jednego elementu, ulepszone

cieplnie i ocynkowane, posiada uformowaną płytkę dociskową,
zapewniając sprężystość i elastyczność ścisku podczas mocowania.
Zalety: po pierwsze siłę docisku można precyzyjnie dostosować do
wymagań mocowanego elementy. Po drugie ściski ślusarskie śrubowe
stalowe są niewrażliwe na wibracje, dzięki czemu nie ma potrzeby
ciągłego ponownego dokręcania.

Q kute ramię ruchome

https://youtu.be/fyB6tDzk0-M?list=PLtmfy_y8Moc9MBvB7WwSQRZZN4e3NE2Z9
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Ścisk sprężynowy stały XM

Ścisk z grzechotką XCR

Numer  
pkatalogowy Zakres roboczy Wynsięg

mm " mm " kg St. V3

XM3EU 25 1 32 1  1/4 0,07 48
XM5EU 50 2 57 2  1/4 0,17 24
XM7EU 75 3 85 3  5/16 0,42 10

Numer  
pkatalogowy Zakres roboczy Wynsięg

mm " mm " kg St. V3

XCR2 55 2 50 2 0,20 6
XCR4 100 4 75 3 0,28 4

Zaciski sprężynowe i z grzechotką

Rozszerzamy asortyment narzędzi

 Q XM3EU: siła mocowania do 100 N / 10 kg 
 Q XM5EU: siła mocowania do 120 N / 12 kg 
 Q XM7EU: siła mocowania do 150 N / 15 kg 
 Q Końcówki i uchwyty z PVC zapobiegają 
uszkodzeniom 

 Q Wytrzymała sprężyna zapewniająca pew-
ne przytrzymywanie i mocny zacisk 

 Q Odporny na korozję, niklowany

 Q Idealny do lekkich prac wymagających 
zwiększonego wysięgu i bezpiecznego 
mocowania 

 Q Komfortowa praca dzięki ergonomicznej 
rękojeści z dwukomponentowego twor-
zywa sztucznego oraz możliwości obsługi 
jedną ręką 

 Q Szybkie luzowanie i mocowanie dzięki 
solidnemu mechanizmowi z grzechotką 

 Q Dwa razy mocniejsze w porównaniu z 
tradycyjnymi ściskami sprężynowymi
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Combi-Scheren

Rozszerzamy asortyment narzędzi

 Q Ostrze i rękojeść odkuwane z jednego 
elementu zapewniają wysoką stabilność 

 Q Ząbkowane ostrza zapobiegają 
ześlizgnięciu się nożyc z przecinanego 
materiału 

 Q Rękojeść ERGO gwarantuje pracę bez 
uczucia zmęczenia 

 Q Piaskowane, chromowane ostrza zabezpi-
eczone przed korozją 

 Q Pozwalają na cięcie stali walcowanej na 
zimno o grubości do 0,6 mm 

 Q W opakowaniu z zawieszką

 Q Ostrza ze stali szlachetnej nierdzewnej
 Q Ząbkowane ostrza zapobiegają 
ześlizgnięciu się nożyczek z przecinanego 
materiału

D48A:
 Q Wygięte ostrza

D49:
 Q Umożliwiają cięcie przewodów 
wielożyłowych o średnicy do Ø 10 mm

Nożyce wielofunkcyjne proste D52-2

Numer  
pkatalogowy Całkowita długość Długość cięcia  

mm " mm " mm kg St. V5

D52-2 200 8 53 2 3/16 0,6 0,26 10

Nożyczki wielofunkcyjne wygięte, ERGO

Nożyczki wielofunkcyjne wygięte

Numer  
pkatalogowy Całkowita długość Długość cięcia  

mm " mm " kg St. V5

D47-2 140 5  1/2 31 1  1/4 0,05 15
D48-2 190 7  1/2 42 1  5/8 0,11 10
D48A-2 190 7  1/2 36 1  3/8 0,11 10
D49-2 165 6  1/2 - - 0,12 10

Numer  
pkatalogowy Całkowita długość Długość cięcia  

mm " mm " kg St. V5

D47 140 5  1/2 31 1  1/4 0,08 15
D48 190 7  1/2 42 1  5/8 0,12 10
D48A 190 7  1/2 38 1  1/2 0,11 10
D49 160 6  1/4 - - 0,12 10

 Q Rękojeść ERGO ogranicza zmęczenie 
dłoni

 Q Ostrza ze stali szlachetnej nierdzewnej
D48A-2:

 Q Wygięte ostrza
D49-2:

 Q Umożliwiają cięcie przewodów 
wielożyłowych o średnicy do Ø 10 mm

Po prostu lepszy.
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www.bessey.de
BESSEY Tool GmbH & Co. KG  Q  Mühlwiesenstraße 40  
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany   
Fon +49 7142 401-0   Q   Fax +49 7142 401-452
E-Mail: info@bessey.de

Odkryj nasz  
najsprytniejszy zacisk!
Chcesz wiedzieć więcej?
Wyszukaj na YouTube:


	YouTube: 


